PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 22. MANTENIMENT DE SISTEMES CONTRA INCENDIS

Objecte
L’objecte d’aquest servei es la realització del manteniment dels sistemes contra
incendis: extintors, boques d’incendi equipades (BIE), sistemes de detecció i sistemes
de comunicació d’alarmes d’incendis de que disposen les dependències municipals
segons es relacionen en els annexes 10, 11 i 12 del plec tècnic.
Es duran a terme, com a mínim, dues revisions a l’any, una d’elles de tipus visual on
es comprovarà únicament la correcta accessibilitat i senyalització dels sistemes, així
com l’existència d’aparells en mal estat o extintors fora d’ús per descàrrega. L’altre
revisió seria completa i al final dela revisió es procediria a col·locar l’etiqueta de revisió
anual.
Serveis inclosos
El servei inclou les dues revisions anuals i un servei de manteniment correctiu, que en
cas d’avaria es revisaran els equips tantes vegades com sigui necessari, durant el dies
laborables i dins de l’horari d’atenció al client establert.
El servei de manteniment correctiu inclou els materials, d’acord amb la dotació
econòmica prevista a l’apartat de despeses incloses i excloses de servei al plec tècnic.
Les actuacions mínimes que ha d’incloure el servei de manteniment dels sistemes
contra incendi es detallen a continuació:
Extintors
•
•

Comprovació del correcte accés i senyalització
Comprovar l’estat del precinte, presència de l’assegurador, presència i estat de
les mànegues i indicacions d’ús

Tasques anuals
• Comprovació de la pressió i el funcionament del manòmetre utilitzant un
manòmetre extern
• Comprovació de la vàlvula de seguretat
• Neteja del tub sonda
• Comprovació del bon estat de la pols polivalent
• Comprovació de que manté el pes
• Comprovació de la càrrega
• Etiquetat de l’extintor amb indicació de la data de revisió
Tasques cada 5 anys
• Retimbrat de l’extintor d’acord amb el Reglament d’aparells de pressió amb
anotació de la data del retimbrat en el propi cos de l’extintor
Boques d’incendi equipades
•
•

Comprovació de que no hi ha obstacles que dificultin el seu accés
Comprovació de la seva identificació

•
•
•

Comprovació de la pressió de servei mitjançant la lectura del manòmetre
Comprovació del sistema de fixació
Comprovació del bon estat de totos els elements mitjançant una inspecció
visual

Tasques anuals
• Desmuntatge de la mànega i assaig d’aquesta comprovant el correcte
funcionament de la diverses posicions de les boques, sistema de tancament,
estanquitat i pressió de treball
• Comprovació de la indicació del manòmetre amb un patró acoblat en el racor
de connexió de la mànega
Tasques cada 5 anys
• Sotmetre la mànega a una pressió de 15 kg/cm2. Anotar la data de la prova
efectuada
Central d’alarma
•
•

Es comprovarà l’estat físic de la central, la seva fixació, el seu connexionat i el
funcionament de senyals òptiques i acústiques
S’efectuarà un mostreig d’alarmes i avaries en els diferents sectors de l’edifici,
observant que la senyalització en la central queda identificada amb el lloc on
s’ha produït

Proves relatives a la font d’alimentació i bateries
• Es comprovarà l’estabilitat de les tensions de la font d’alimentació sense
bateries, en els tres possibles estats de la central: reposo, alarma i execució de
maniobres
• Es comprovarà el consum, en els tres mateixos estats de la central, observant
que aquest sigui proporcional al consum dels elements que controla
• Es comprovarà l’estat de les bateries, desconnectant la font d’alimentació de la
xarxa i observant que al provocar alarmes i maniobres, les tensions en la
central es mantenen estables
Proves relatives al funcionament global de la central
• Es comprovaran alarmes i avaries en totes les zones per separat provant que:
• L’avisador acústic de l’alarma local s’activa en cada cas
• La senyalització òptica es correcte i coincideix amb la zona activada
• Els sistemes de connexió de cada mòdul executen les maniobres assignades
• També es comprovarà que la senyalització òptica general és correcta i que el
connector general d’alarma, així com altres auxiliars, amb el que s’hagi equipat
la central, executen les maniobres d’acord amb la programació
• Es comprovarà que totes les proves realitzades han estat registrades
Detector
•
•
•
•

Comprovar el funcionament de tots els detectors observant l’auto test en els
leds d’alarma
Comprovar que no s’han col·locat obstacles que dificultin el control d’algun
detector
Comprovar que no s’han realitzat obres que hagin generat nous recintes o
espais que puguin quedar sense protecció
S’observarà el seu estat físic i la seva fixació al sostre

•
•
•

Se activarà un o més detectors de cada sector observant la il·luminació del seu
led, la il·luminació d’alarma remota, si escau, i que la seva ubicació ha quedat
senyalitzada en la central
Es comprovarà amb el plànol d’ubicació que no falta cap i que si se han
sol·licitat canvis o increments de punts de detecció s’han realitzat
Verificació integral de la instal·lació

Polsadors manuals
•
•
•
•
•

Comprovació de que el seu accés i identificació no ofereixen ninguna dificultat.
Quan el polsador no quedi ben visible serà senyalitzat amb una indicació de
polsador
Comprovació del seu estat físic i la seva subjecció a la paret
S’activarà un o més polsadors de cada sector comprovant que s’il·lumina el led,
que es rearma sense dificultat i que la seva ubicació ha quedat senyalitzada a
la central
Es comprovaran la totalitat de polsadors
Es compararà amb el plànol d’ubicació, que no falta cap i que si s’han realitzat
canvis en la distribució de l’edifici, s’han efectuat les correccions d’ubicació
corresponent

Sirenes
•
•
•
•
•

S’observarà el seu estat físic i la seva fixació
Es comprovarà que no s’han realitzat obres ni situat obstacles que dificultin
l’audició de l’alarma en l’àrea prevista
Es comprovarà que no s’han instal·lat equips sorollosos que dificultin la audició
de l’alarma
Es comprovarà el funcionament de totes elles, aprofitant les hores en que no hi
hagi personal en el recinte o que hi hagi un mínim nombre de persones que
seran avisades pel tècnic
Es comprovarà amb el plànol d’ubicació que no falta cap i que si s’han sol·licitat
canvis o increments de punts sonors, es compleix.

